
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HILIGHT 
• เที
ยวจอรเ์จยี – อารเ์มเนยี ดนิแดนที
ม ี

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมยาวนานกวา่

สองพนัปี 

• น ั
งรถ 4WD  เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเค

ซสั (Caucasus) ชมความสวยงามของ

โบสถเ์กอรเ์กตี; (Gergeti Trinity 

Church) 

• ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเซวาน (Lake 

Sevan)  ทะเลสาบที
มชีื
อเสยีงที
สดุแหง่

หนึ
งในประเทศ 

• ชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap 

Monastery)  โบราณสถานที
เกา่แกแ่ละ

มชีื
อเสยีงที
สดุแหง่หนึ
งของอารเ์มเนยี 

• พเิศษ!! พกับนเทอืกเขาคาซเบกี;      

 

โดยสายการบนิการต์า้[QR] 
เดนิทาง : กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิ
มตน้เพยีง 54,900.-  
 

BHT9190817 
The Million Dollar View 
of Caucasus Mountains  

จอรเ์จยี อารเ์มเนยี  
8 วนั 5 คนื 

 



 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที
  20-27 ก.ย. 62 54,900.- 

วนัที
  18-25 ต.ค. 62 54,900.- 

วนัที
  25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 

วนัที
  01-08, 08-15, 22-29 พ.ย. 62 54,900.- 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ
า โรงแรมที
พกั 

1 กรงุเทพ 
    

2 
โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรง
อาบนํ;าโบราณ – วหิารซโีอน ี  O O 

RAMADA 
ENCORE 

TBILISI หรอื
เทยีบเทา่ 

3 
มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานูร ี–  กดูาอรู ี 
- คาซเบกี; – น ั
งรถ 4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี; – พกั
โรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 

O O O 
PORTA 

CAUCASIA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คาซเบกี;  - กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – 
อพัลสิตช์เิคห ์– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ทบลิซิี
 O O   O 

RAMADA 
ENCORE 

TBILISI หรอื
เทยีบเทา่  

5 
ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทา
เชน – อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน O O O 

BEST WESTERN 
PLUS 

CONGRESS   
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– วหิารคอรว์ริาพ - 
เยเรวาน O O O 

 
BEST WESTERN 

PLUS 
CONGRESS   

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน 
– เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบนิ O O O 

 

8 เยเรวาน - โดฮา – กรงุเทพ    
 



 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที
 1 กรงุเทพ  

23.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที$ คอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวก  

วนัที
 2 
โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํ ;าโบราณ – 

วหิารซโีอน ี

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เที$ยวบนิที$ QR 837 

***คณะเดนิทางต ั;งแตว่นัที
 01 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.20 

น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศการต์า้ รอเปลี$ยนเครื$องเพื$อเดนิทางตอ่  

07.15 น. นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์า้แอร์

เวย ์เที$ยวบนิที$ QR355 ***คณะเดนิทางต ั;งแตว่นัที
 1 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป 

เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิ ิเวลา 11.40 น.*** 

11.30 น. เดนิทางถงึเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร 

เมอืงทบลิซินัี1น เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี$สดุของจอรเ์จยี ตั 1งอยูร่มิฝั$งแมนํ่ ;าครูา 

(Kura) หรือเรียกว่า แม่นํ ;ามตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ$น ทบลิซิ ิมีเนื1อที$

ประมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงนี1ถกูสรา้งโดย วาค

ตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) 

ไดก้่อตั 1งเมืองนี1ข ึ1นในคริสตศตวรรษที$  4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทํา

อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตรเ์มืองนี1อยู่ใน

สายทางหนึ$งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศูนยก์ลาง

การขนสง่และการคา้ เนื$องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที$ตั 1งที$เป็นจุดตัด

ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรป 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําท่านเที$ยวชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) นําทา่นขึ1นกระเชา้ชมป้อมนารกิาลา

(Narikala Fortress) ซึ$งเป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตั 1งอยู่บนเนินเขา 

สรา้งขึ1นตั 1งแต่ครสิตศ์ตวรรษที$ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที$ต่างผลัดกัน

เขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี1 ราชวงศอ์มุัยยัดของชาวอาหรับได ้



 

ต่อเติมป้อมในช่วงครสิต์ศตวรรษที$ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั 1งชื$อใหใ้หม่ว่า Narin 

Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิา

ลาเป็นป้อมแหง่หนึ$งบนเสน้ทางสายไหมที$แข็งแกรง่และตไีดย้ากที$สดุ จากนั1นนําทา่น

ชมโรงอาบนํ;าโบราณ หรอื อะบานู อุบาน)ิ (Abanotubani) เป็นสถานที$สาหรับ

แชนํ่1าพุรอ้นที$มแีร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วัคตังที$ 1 กอรก์ัซลี$

นกเหยี$ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกลา่ว จงึทําใหค้น้พบบอ่นํ1าพรุอ้นแหง่นี1

ข ึ1น ลักษณะคลา้ยโรงอาบนํ1าเหมือนกับการออนเซนของชาวญี$ปุ่ นผสมรวมกับการ

อาบนํ1าแบบตุรก ีนําท่านชมหมูโ่รงอาบนํ;าที$มกีารสรา้งและใหบ้รกิารตั 1งแต่ยุคกลาง

จนถงึปัจจุบันที$มีรูปแบบตัวอาคารที$หลากหลาย จากนั1นนําท่านไปชมวหิารซโีอน ี

(Sioni Cathedral) ซึ$งเป็นโบสถห์ลังใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที$ถูกสรา้งขึ1นใน

เมอืงนี1 ชื$อของโบสถไ์ดนํ้ามาจากดนิแดนอันศักดิDสทิธิD คอื ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม

สถานที$แห่งนี1ก็ไดม้ี$ชื$อเป็น ซโิอนแีห่ง ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ1นในราว

ศตวรรษที$ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กทําลายลงโดยผูท้ี$บุกรุกแต่ก็ไดม้กีารสรา้งขึ1นใหม่

หลายครั 1งดว้ยกน้ จนกระทั$งเป็นโบสถ์ที$ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันนี1และไดม้ีการบูรณะ

ในชว่งศตวรรษที$ 17- 19 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ$า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี$พัก RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 3 มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานรู ี–  กดูาอรู ี - คาซเบกี; – น ั
งรถ 

4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี; – พกัโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ$งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเท ศจอร์เจียสมั ยอ าณ าจ ัก รไอ บีเร ีย  (Kingdom of Iberia) ซึ$ ง เป็ น

ราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลตั 1งอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือ

ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมืองนี1ถือไดว้่าเป็นเมืองที$มีความเก่าแก่ทาง

ประวัตศิาสตรแ์หง่หนึ$งของประเทศ และไดรั้บการขึ1นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1994 นําท่านชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอัน

ศักดิDสทิธิDของศานาครสิตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึ1นเมื$อครสิตวรรษที$ 6 ชาวจอรเ์จีย

สักการะนับถอืวหิารแหง่นี1เป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ี1

ตั 1งอยู่บนภูเขาที$มีแม่นํ1าสองสายมาบรรจบกันคือแม่นํ ;ามคิวาร ี(Mtkvari river) 

และแม่นํ ;าอรกัวี (Aragvi river) นําท่ านออกเดินทางไปยังเมือง กูดาอูร ี

(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที$สําคัญของจอร์เจียที$มีชื$อว่า Georgian 

Military Highway หรือเสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี1เป็นถนนสาย

สําคัญที$สุดที$ถูกสรา้งขึ1นในสมัยที$จอรเ์จยีอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีด 

เพื$อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซยีมายังที$ภมูภิาคนี1 ถนน



 

แห่งประวัตศิาสตรน์ี1เป็นเสน้ทางที$จะนําท่านขึ1นสู่ เทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus 

Mountain) เป็นเทอืกเขาที$ตั 1งอยูร่ะหวา่งทวปียโุรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น 

คอืเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซัสนอ้ย ที$มคีวามยาวประมาณ 1,100 

กม. ที$เป็นเสน้กั 1นระหว่างพรมแดนรัสเซยีกับจอรเ์จยี ระหว่างทางนําท่านชมป้อมอนั

นานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มกีําแพงลอ้มรอบตั 1งอยู่รมิแม่นํ1าอ

รักวี ถูกสรา้งขึ1นในสมัยศตวรรษที$16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที$ตั 1งอยู่

ภายในกําแพง ซึ$งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิ1น ภายในยังมีหอคอยทรงสี$เหลี$ยมใหญ่

ที$ตั 1งตระหง่าน ทําใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทวิทัศน์อันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อม

ปราการนี1 รวมถงึอา่งเก็บนํ ;าชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขื$อนซึ$งเป็น

สถานที$สําคัญสําหรับนํานํ1าที$เก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึ$งทําให ้

ชาวเมอืงทบลิซิมีนํี1าไวด้ื$มไว ้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกดูาอรู ีซึ$งเป็นเมอืงสําหรับ

สกรีสีอรท์ที$มชีื$อเสยีง ตั 1งอยูบ่รเิวณที$ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจาก

ระดับนํ1าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที$แห่งนี1เป็นแหล่งที$พักผ่อนเล่นสกใีนชว่ง

เดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึ$งจะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้า่น

ไดช้มทวิทัศนอ์นัสวยงาม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื1นเมอืง 

บา่ย จากนั1นนําท่านเดินทางต่อไปยังเมอืงคาซเบกี; (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า 

เมืองสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ชื$อนี1เพิ$งเปลี$ยนเมื$อปี 2006 หลังจาก

นักบญุนกิายออรโ์ธด๊อก ชื$อ สเตฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและกอ่สรา้งสถานที$สําหรับจํา

ศลีภาสนาขึ1น เมอืงนี1อยูห่่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมอืง

เล็กๆตั 1งอยู่รมิฝั$งแม่นํ1าเทอรก์ี1 ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเที$ยวบนเทอืกเขาคอเคซสั 

(Caucasus) ที$สําคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีูมทัิศน์ที$สวยงามโดยรอบ รวมทั1งเป็น

จดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี1อกีดว้ย จากน ั;นนําทา่นขึ;นรถ 4WD (รถขบัเคลื
อน 4 

ลอ้) เพื$อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) นําท่านชมความสวยงามของ

โบสถเ์กอรเ์กตี; (Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกว่าโบสถส์มนิดา ซาเมบา 

(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึ1นในศตวรรษที$ 14 

เป็นโบสถ์ชื$อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ$งเป็นสัญลักษณ์สําคัญหนึ$งของประเทศ

จอรเ์จยี ตั 1งอยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี1 ที$ระดับความสงูจากนํ1าทะเล 2,170 เมตร (***

ในกรณีที
มหีมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ{ 

ปรบัเปลี
ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ$า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี$พัก PORTA CAUCASIA หรอืเทยีบเทา่ *** หมาย

เหต ุโรงแรมที
พกัอยูใ่นเมอืงคาซเบกี; (Kazbegi) ซึ
งต ั;งอยูใ่นเทอืกเขาคอเค

ซสั (Caucasus) มโีรงแรมที
ด ีและ เพยีงพอรบัไดท้ ั;งคณะ อยูเ่พยีง 2 โรงแรม



 

เทา่น ั;น ในกรณีที
โรงแรมเต็ม หรอืในกรณีที
หมิะตกหนกั จนไมส่ามารถ

เดนิทางขึ;นไปได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ{ ขอยา้ยไปพกัที
เมอืง Gudauri แทน 

*** 

วนัที
 4 คาซเบกี;  - กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อพัลสิตช์เิคห ์–  

วหิารสเวตสิโคเวล ี– ทบลิซิี
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอร ี(Gori) ซึ$งอยู่ทางดา้นทศิตะวันตกของเมืองมสิเคตา้ 

เมืองนี1เป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที$ใน

อดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที$ 1920 ถงึ 1950 และมชีื$อเสยีง

เรื$องความโหดเหี1ยมในการปกครองในเมอืงกอรแีห่งนี1 นําท่านชม พพิธิภณัฑข์อง

ท่านสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึ$งเป็นสถานที$รวบรวมเรื$องราว และสิ$งของ

เครื$องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารที$สตาลินเกิดดว้ย ภายใน

พพิธิภัณฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตั 1งแตเ่กดิจนกระทั$งเสยีชวีติ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื1นเมอืง 

บา่ย 

 

จากนั1นนําท่านเดนิทางไปยังเมืองอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึ$งเป็นเมืองถํ1า

เกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตั 1งถิ$นฐานในดนิแดนแถบนี1กันมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น 

ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดียไปยังทะเลดําและต่อไปถึงทาง

ตะวันตก ปัจจบุันสถานทแีหง่นี1แบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่น

ใต ้ซึ$งสว่นกลางจะเป็นบรเิวณที$ใหม่ที$สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัด

หนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที$อยูอ่าศัย ถํ1าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ภายในใดๆ และยัง

มหีอ้งต่างๆ ซึ$งคาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ที$สรา้งขึ1นในชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที$ 9 ใหท้่านอสิระชมหมูบ่า้นที$สรา้งขึ1นจากถํ1านี1ตามอัธยาศัย จากนั1นนําท่านชมวหิาร

สเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที
ม ีชีวติ(The 

Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที$ 11 โบสถ์แห่งนี1ถือเป็นศูนย์กลาง

ทางศาสนาที$ศักดิDส ิทธิDที$สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ1นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื$อ 

Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทั 1งยังเป็นศนูยก์ลางที$ทําให ้

ชาวจอรเ์จยีเปลี$ยนความเชื$อและหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็น

ศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จียเมื$อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ$งก่อสรา้งยุคโบราณที$มี

ขนาดใหญท่ี$สดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม จากนั1น

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี

คํ
า  รับประทานอาหารคํ$า ณ ภัตตาคาร อาหารพื1นเมอืง 

พกัที
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี$พัก RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 5 ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัหพ์าท - 

เยเรวาน 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิซิี (Tbilisi) เมืองหลวงของ

ประเทศจอร์เจีย ที$มีความสําคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมที$สวยงาม เมืองหลวงทบลิซิ ีเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที$สุดของ

จอรเ์จีย ตั 1งอยู่รมิฝั$ งแม่นํ ;าคูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แม่นํ ;ามติควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิ$น เมอืงทบลิซิ ีมเีนื1อที$ประมาณ 372 ตร.กม. เมอืงนี1ถูกสรา้งโดย วาค

ตงั กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตั 1ง

เมอืงนี1ข ึ1นในครสิตศวรรษที$ 4 เมอืงทบลิซี ีเป็นศูนยก์ลางการทําอุตสาหกรรม สังคม 

และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร ์เมอืงนี1อยูใ่นสว่นของเสน้ทางสาย

ไหม และปัจจบุันยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื$องจาก

ความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที$ตั 1งที$เป็นจุดตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกับยุโรป นํา

ท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที$สรา้งขึ1นในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที$ 12 ตั 1งอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาที$เบื1องลา่งเป็นแมนํ่1ามติคาวาร ีในอดตีถกู

ใชเ้ป็นป้อมปราการ และที$พํานักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกัน จากนั1นนําท่านออก

เดนิทางไปยังเมอืงซาดาโคล(Sadakhlo) ที$อยูท่างตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี ซึ$ง

เป็นเมอืงพรมแดนที$อยูต่ดิกับอารเ์มเนีย นําท่านผ่านด่านเมอืงซาดาโคลและเดนิทาง

ขา้มพรมแดนโดยม ีเมอืงบากราทาเชน(Bagratashen) ที$เป็นเมอืงชายแดนของ

อารเ์มเนียซึ$งอยูต่ดิกับจอรเ์จยี (ทกุท่านจะตอ้งลงรถ เพื$อมาผ่านดา่นตรวจเอกสารขา

ออกจากจอรเ์จยี จากนั1นตอ้งมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงของอารเ์มเนยี) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื1นเมอืง 

บา่ย จากนั1นนําท่านเดินทางสู่เมืองฮกัหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของ

จังหวัดลอรี$ ที$อยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย ซึ$งองคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ1นทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ชมอารามฮกัหพ์าท (Haghpat Monastery) เป็น

อารามอารเ์มเนียยคุกลาง หรอือารามไบแซนไทน ์ที$มคีวามซบัซอ้นทางศาสนา สรา้ง

ขึ1นโดยนักบญุนชิาน ในศตวรรษที$ 10 ซึ$งเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาใน

ยุครุ่งเรืองสูงสุด และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทอ้งถิ$น  จากนั1นนําท่าน

เดนิทางสู่กรุงเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที$

ใหญ่ที$สดุของประเทศตั 1งอยู่รมิแมนํ่ ;าฮรซัดนั (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็น

ศูนยก์ลางการบรหิาร วัฒนธรรม และอตุสาหกรรมของประเทศ ที$ตั 1งอยู่ในจุดบรรจบ

ของเอเชยีและยุโรป ตกึรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลงึไปทางโซเวีย

ตรัสเซยีเป็นสว่นใหญ่ คอืจะสรา้งเป็นทรงสี$เหลี$ยมบล็อกๆทบึๆ เนื$องจากเป็นหนึ$งใน

สหภาพโซเวยีตมากอ่น 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ$า ณ ภัตตาคาร อาหารพื1นเมอืง (เป็ดอบโบฮเีมยีน) 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี$พัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที
 6 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารที$สรา้งอยู่

กลางเทอืกเขา ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที$ 12-13 วหิารนี1มสีว่นที$สรา้งโดยการตัดหนิเขา้

ไปในภูเขา โดยส่วนของหอ้งโถงของตัวโบสถ์มีการตัดหินสรา้งเป็นโดมแกะสลัก

สวยงาม ซึ$งเป็นหนึ$งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึ1นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลก Unesco World heritage site เมื$อปี ค.ศ. 2000 จากนั1นนําท่านไปเที$ยวชม 

หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที$มคีวามสวยงามของ หนา้ผาที$สูงชัน มแีม่นํ1าอา

ซดัไหลผา่นทําใหเ้กดิบรรยากาศที$สวยงดงาม จากนั1นนําทา่นชมวหิารการน์ ี(Garni 

Temple) เป็นวหิารแบบกรกี แต่ลวดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มอีายุกว่า 

1,700 ปี บรเิวณนี1เคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตรยิ์อาร์เมเนีย วหิารนี1เคยถูก

ทําลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมื$อปี ค.ศ. 1679 แตไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมประกอบใหมใ่น

สมัยสหภาพโซเวยีตเมื$อปี ค.ศ.1974 จงึทําใหส้มบรูณ์อยา่งที$เห็น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

 

นําท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (Khor Virap) ที$ตั 1งอยู่ทางดา้นใตข้อง

กรุงเยเรวาน เป็นเมอืงที$มคีวามสําคัญและมชีื$อเสยีงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้ี$อาศัยอยู่

ตามส่วนต่างๆ ทั$วโลกที$จะตอ้งเดนิทางมาทําพธิจีารกิแสวงบุญที$แห่งนี1 เพราะตาม

หลักฐานทางประวัตศิาสตรไ์ดม้กีารบันทกึเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตรยิทิริเิดท 

ของพากนัอารเ์มเนียนไดจั้บนักบญุเกกอรี$ ขังคกุไวใ้นถํ1า ผูซ้ ึ$งไดทํ้าการเผยแผ่และให ้

ความกระจ่างในเรื$องของศาสนา และยังเป็นพระสังฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย 

และต่อมาสถานที$แห่งนี1เป็นที$รูจั้กกันก็ คอื คอรว์ริาพ นําท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ 

(Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานที$เกา่แกแ่ละมชีื$อเสยีงที$สดุแห่งหนึ$ง

ในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานที$จองจํานักบญุเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคุกใตด้นิที$แทบจะ

มดืมดิ วหิารคอรว์ริาพจงึกลายเป็นสถานที$แสวงบุญสําหรับครสิตศ์าสนิกชนจากทั$ว

สารทศิ จากวหิารนี1ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกไีด ้

อยา่งชดัเจน 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ$า ณ ภัตตาคารอาหารพื1นเมอืง 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี$พัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 7 เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 

Republic Square – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 จากนั1นนําทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงเซวาน (Sevan) ซึ$งตั 1งอยูร่มิทะเลสาบเซวาน 

(Lake of Sevan) ซึ$งเป็นทะเลสาบนํ1 าจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส 

ทะเลสาบแห่งนี1เป็นหนึ$งในทะเลสาบนํ1าจืดที$ใหญ่ที$สุดในโลก ทะเลสาบเซวาน

ลอ้มรอบไปดว้ยแมนํ่1าหลายสาย เชน่ แมนํ่1าแมนํ่1าฮราซดาน และแม่นํ1ามาสรคิ ใหท้่าน

ไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงและทะเลสาบเซวานที$เต็มไปดว้ยสถานที$พักผอ่นรสีอร์

ทของนักทอ่งเที$ยวตัวเมอืงนี1ตั 1งอยูส่งูกวา่ระดับนํ1าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั 1งอยู่

หา่งจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงนี1ถกูสรา้งขึ1นในปีค.ศ.1842 ซึ$งเป็น

หมู่บา้นพักอาศัยของชาวรัสเซยีที$มชีื$อว่าเยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.

1935 จึงไดถู้ก เปลี$ยนชื$อเป็น เซวาน นําท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan 

Monastery) หรอืมชีื$อเรยีกว่าเซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึ$งคําว่า แว๊งค ์เป็น

ภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายว่า โบสถว์หิาร สถานที$แห่งนี1ตั 1งอยู่บรเิวณแหลมที$อยู่

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝั$งทะเบสาบเซวานถกูสรา้งขึ1นในปี ค.ศ.874 โดย เจา้

หญงิมาเรยีม ซึ$งอยูใ่นชว่งของการตอ่สูก้บัพวกอาหรับที$ปกครองดนิแดนแหง่นี1 นําทา่น

ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบนํ1าจดืที$มี

ความใหญ่ มแีม่นํ1าที$เกดิจากภูเขาไดไ้หลลงมาทั1งหมดม ี28 สาย (การล่องเรอืน ั;น

ขึ;นอยูก่บัสภาพอากาศเอื;ออํานวย และสะดวกตอ่การลอ่งเรอื ณ วนัดงักลา่ว ใน

กรณีที
มไีม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ{ คนืเงนิ 2.5 USD ต่อ

ทา่น) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื1นเมอืง 

 จากนั1นนําท่านเที$ยวชมเมืองเยเรวาน นําท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) 

ซึ$งเป็นสิ$งกอ่สรา้งที$ใหญ่ที$สดุของเยเรวาน มลีักษณะเป็นแบบขั 1นบันไดลดหลั$นกันลง

มามคีวามสงูประมาณ 500 เมตร และมกีารปล่อยนํ1าลงมาเพื$อใหเ้ป็นนํ1าตกลงเป็นสาย

จากใจกลางที$อยู่ดา้นบน ซึ$งสถาปัตยกรรมสิ$งกอ่สรา้งนี1ถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่ง

ชยัชนะของโซเวยีตรัสเซยี จากนั1นนําท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึ$งเป็น

โรงละครไวสํ้าหรับแสดงโอเปร่าและบัลเล่ต์ได รั้บการตั 1งชื$อตาม  Alexander 

Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื$อวันที$ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 

โดยมีการแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่า

ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเ์มเนีย จากนั1นนําท่านเดนิทางไปยังจตุรสั

กลางเมอืงเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรัุสกลางเมอืงเยเรวาน บรเิวณตรง

กลางจะมสีระนํ1าพุขนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมรีา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซื1อสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํ
า รับประทานอาหารคํ$า ณ ภัตตาคาร 

 ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัที
 8 เยเรวาน - โดฮา – กรงุเทพ 



 

03.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เที$ยวบนิที$  QR 286 

***คณะเดนิทางต ั;งแตว่นัที
 25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.45 

น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา รอเปลี$ยนเครื$อง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เที$ยวบนิที$ QR 832 

***คณะเดนิทางวนัที
 18-25 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 08.15 น. และ

เดนิทางถงึกรงุเทพฯเวลา 19.00 น.*** 

***คณะเดนิทางต ั;งแตว่นัที
 25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.05 

น. และเดนิทางถงึกรงุเทพฯเวลา 17.45 น.*** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   

 

 

 

โปรแกรม :  The Million Dollar View of Caucasus 
Mountains จอรเ์จยี อารเ์มเนยี  

8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั[ว 
ทา่นละ 

พักเดี$ยวเพิ$ม 
ทา่นละ 

20-27 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

18-25 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

01-08 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

08-15 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 



 

22-29 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี
ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

 

 

เง ื
อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที
น ั
งจะยนืยนัเมื
อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั;น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี
เดนิทาง ที
มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื
อทาํการจองควิยื
นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื
อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที
ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที
  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั;ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ{ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึ;น 

5. การยื
นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั;นตอนการยื
นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ั;งแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื
น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื
อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที
 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั
งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที
ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั
วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั;งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี;รวม 
1 คา่ตั[วเครื$องบนิ ชั 1นประหยัด ( Economy Class) ที$ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื$อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที$ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที$ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที$ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที$ทอ่งเที$ยวตามรายการ 



 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื$อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื1อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ$มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี1ยประกนัเริ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี1ยประกนัเริ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุั 1งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และหัก ณ ที$จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี;ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื$องดื$มที$สั$งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ1าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ1น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที$สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ1ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรับขึ1นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ื$นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื$นวซีา่ในวันยื$น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ$น  (36 USD) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 
 

เง ื
อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึ;นจรงิ 

 

ขอ้มลูเบื;องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื
นวซีา่และการยื
นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที$ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ1น 



 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื$นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื$อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ$งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที$ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที$ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื$องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที$ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั1น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่$ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ$มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ$ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื$นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื$องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ$งในการยื$นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่$ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที$ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั1นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิเร ื
องต ั�วเครื
องบนิและที
น ั
งบนเครื
องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที$นั$งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั[วเครื$องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิDการเรยีกเก็บค่ามัดจําตั[วเครื$องบนิ ซึ$งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั[วเครื$องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที$

เกดิขึ1นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั$งที$ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี$จะนั$งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที$สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี$มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื$นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที$เครื$องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ1าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี$มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที$นั$ง Long leg ขึ1นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที$เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที$เชค็อนิเทา่นั1น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ1นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิD เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ{ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ั;งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที
 บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ;นไป) เนื$องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื$นที$เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที$เกดิจากการยกเลกิของทา่น  



 

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ$งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื$อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 1งนี1ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที$ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั[ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที$ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื
นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ1นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื$นวซีา่ / คา่มัดจําตั[วเครื$องบนิ 

หรอืคา่ตั[วเครื$องบนิ (กรณีออกตั[วเครื$องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที$กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิDในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ั;งหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื$องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที$ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิDในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั;งหมด 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิเร ื
องโรงแรมที
พกั 
 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื$องปรับอากาศเนื$องจากอยูใ่นแถบที$มอีณุหภมูตํิ$า 

3. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ1นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิDในการปรับเปลี$ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื$อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยโุรปที$มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ1า ซึ$งขึ1นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั1นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเบื;องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื
นวซีา่และการยื
นขอวซีา่ 

 

 

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางที
ชดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ
ประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิ;ว จํานวน 2 รปูพื;นหลงัสขีาวเทา่น ั;น (ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน)  

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื
นประมาณ 7 วนัทําการ 

การยื
นวซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนที
ศนูยย์ ื
นวซีา่ 



 

             -  กรณุากรอกชื
อของบดิา-มารดาของผูท้ ี
เดนิทาง และชื
อคูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที
แตง่งานแลว้) 
3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์  

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทั 1งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอําเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้ม
หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รายละเอยีดเอกสารการยื
นขอวซีา่ที
ไดก้ลา่วมานี; เป็นเพยีงขอ้มลูเบื;องตน้ที
ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํ
ขึ;นจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ
งอาจมกีารเปลี
ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และ
คณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย 

 

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิ
มเตมิ จากที
ไดแ้จง้ไว ้

ข ึ;นอยูก่บั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที
 และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิ

ของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี
ยวขอ้งใดๆท ั;งส ิ;น ท ั;งนี;บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ั;น อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็น

ผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการ

ยื
นวซีา่ และมสีทิธิ{ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่**** 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื
นวซีา่ประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื$อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชื$อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที$เกดิ……………………………………………………………………………………………………  



 

6. ประเทศที$เกดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อื$นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ที$อยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท.์................................................................. 

11. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

12. ชื$อบรษัิท ที$อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอกชื$อ ที$อยูข่องสถาบนัศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี
ยวขอ้งใดๆท ั;งส ิ;น ท ั;งนี;บรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั;น 

 

 

 

 

 


